ملخص الحقائق الرئيسية
KEY FACT STATEMENT

المسبقة الدفع من راك بنك
بطاقة السفر ُ
“البطاقة ُمسبقة الدفع”

RAKBANK Travel Prepaid Card
”“Prepaid Card
IMPORTANT NOTICE

تنبيه هام
يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للبطاقــة مســبقة الدفــع .يتعيــن
عليكــم قراءتــه جيــدًا ،وإذا واجهتكــم صعوبــة فــي فهــم أي شــيء فــي هــذا
المســتند ،فيجــب عليكــم اإلســتعانة بمشــورة خارجيــة.

This document sets out key information about the Prepaid Card.
You should read it thoroughly. If you do not understand anything
in this document, you should seek independent advice.

هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي  -فهــو ال يلزمكــم أو يلزمنــا بتقديــم البطاقــة
مســبقة الدفــع .ســيتم تحريــر البطاقــة مســبقة الدفــع فــي نمــوذج الطلــب الــذي
ســيتضمن جميــع الشــروط واألحــكام المطبقــة علــى البطاقــة مســبقة الدفــع.

This is not a legal contract – it does not bind you to take, or us to
provide, the Prepaid Card. The Prepaid Card will be documented
in an application form which will include all the terms and
conditions applicable to the Prepaid Card.

نحــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع”( ).البنــك“ أو ”راك بنــك“) ،بنــك تجــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يمكنكــم إرســال اإلشــعارات عبــر العنــوان البريــدي ،أو الفاكــس أو عبــر البريــد
اإللكترونــي المذكــور أدنــاه:
العنوان :ص.ب 1531 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
خدمة العمالء +971 4 213 0000 :
البريد اإللكترونيcontactus@rakbank.ae :

”We are The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank
or “RAKBANK”), a commercial bank regulated and licensed by the
Central Bank of UAE. You may serve notices on us at our postal
address, by fax or by email to the addresses specified below:
Address: P.O. Box 1531, Dubai, UAE
Customer Service: +971 4 213 0000
Email: contactus@rakbank.ae

 .1وصف البطاقة ُمسبقة الدفع
البطاقــة ُمســبقة الدفــع هــي بطاقــة دفــع بنكيــة ،متوفــرة بشــكل مــادي
وإفتراضــي ،حيــث يتعيــن عليكــم تحميــل المبالــغ مقدمــً وذلــك للدفــع مقابــل
مشــترياتكم مــن المحــات التجاريــة التــي تقبــل الدفــع بواســطة البطاقــة البنكية.
المســبقة الدفــع مــن راك بنــك واســتمتع بالســفر دون تحمــل
حمــل بطاقــة الســفر ُ
ّ
عــبء تحويــل العمــات .عــاوة علــى ذلــك ،تعتبــر هــذه البطاقــة البديــل اآلمــن
والمريــح للنقــود.

1. Description of the Prepaid Card
The Prepaid Card is a payment card, available in physical & virtual
forms, wherein you should load cash in advance to use them for
your purchases from merchants that accept the card for payment.
Load your RAKBANK Travel Prepaid Card and enjoy the smart way
to travel without the hassles of exchanging currencies. What’s more,
it’s the safe and convenient alternative to cash.

2. Product Type

 .2نوع المنتج

The Prepaid Card is available in conventional (non-Islamic) with two
variants:

المســبقة الدفــع فــي صــورة تقليديــة (غيــر إســامية) بنوعيــن
تتوفــر البطاقــة ُ
مختلفييــن:
المسبقة الدفع للسفر بالعملة الفردية (الدرهم اإلماراتي).
)أ(البطاقة ُ
المســبقة الدفــع للســفر بالعملــة المزدوجــة (الدرهــم اإلماراتــي و
)ب(البطاقــة ُ
الــدوالر األمريكــي).

(a) Single currency Travel prepaid card (AED currency).
(b) Dual currency Travel Prepaid Card (AED & USD currencies).

3. Requirements & Eligibility

 .3المتطلبات وأهلية القبول

Application for the Travel Prepaid Card can be made by all individuals
who have: (a) Valid Emirates ID (EID); and (b) valid passport

يمكنكــم الحصــول علــى البطاقــة المســبقة الدفــع لجميــع األفــراد الــذي يوجــد
لديهــم ( :أ) هويــة إماراتيــة ســارية المفعــول ( ،)EIDو(ب) جــواز ســفر ســاري المفعــول

* Passport copy is mandatory in all cases

* يتوجب توفر جواز السفر في جميع الحاالت

المسبقة الدفع
 .4كيفية الحصول على البطاقة ُ

4. How to Apply

•عبــر موقعنــا االلكترونــي :يمكنــم التقــدم بالطلــب عبــر موقعنــا
المســبقة الدفــع > تقديــم
 > www.rakbank.aeالبطاقــات > بطاقــة الســفر ُ
الطلب.

• Through our website: You can apply on the website by visiting
www.rakbank.ae > Cards > Prepaid Cards > Travel Prepaid
Card > Apply

•مــن خــال أي فــرع مــن فروعنــا :يمكنكــم زيــارة فــرع البنــك مباشــر ًة للتقــدم
بالطلــب واســتالم البطاقــة علــى الفــور.

• At any of our Branches: You can visit the branch directly to
apply and collect the card immediately.
• Through our Digital Banking (for existing RAKBANK
customers): You can apply via Digital Banking – by going to
the Discover & Apply section

•عبــر الخدمــات المصرفيــة الرقميــة (للعمــاء الحالييــن لــدى راك بنــك):
يمكنكــم التقــدم بطلــب للحصــول علــي البطاقــة عبــر زيــارة قســم تقديــم
الطلــب  -اإلكتشــاف ”.“Discover & Apply

بنــك رأس الخيمــة الوطـــني (ش.م.ع”( ).البنـــك“ أو ”راك بنـــك“) بنـــك تجـــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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5. Key Features

 .5الخصائص األساسية

المســبقة الدفــع
المســبقة الدفــع بنوعيــن :البطاقــة ُ
تتوفــر البطاقــة ُ
المســبقة الدفــع
للســفر بالعملــة الفرديــة (الدرهــم اإلماراتــي) أو البطاقــة ُ
للســفر بالعملــة المزدوجــة (الدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي)

يمكنكــم اإلطــاع علــى ســجل المعامــات ،واالســتعالم عــن الرصيــد،
وحظــر البطاقــة مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة «إدارة بطاقتــي مســبقة
الدفــع» .بالنســبة للبطاقــة مزدوجــة العملــة ،يمكنكــم أيضــً إدارة خدمــة
تحويــل المحفظــة مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة .تتوفــر هــذه الخدمــات
علــى موقعنــا اإللكترونــي ( www.rakbank.aeضمــن الخدمــات
المصرفيــة الرقميــة > البطاقــات المســبقة الدفــع)

Available in 2 variants: Single currency (in AED currency) and
)Dual currency (in AED and USD currencies

You can view transaction history, balance enquiry, block card
through “Manage my Prepaid Card” online portal. For dual
currency card, wallet transfer facility can also be managed
through the portal. These are available on our website
)www.rakbank.ae (under Digital Banking > Prepaid Card

50,000

وفــروا فــي الرســوم  -ال توجــد أي رســوم مطبقــة عنــد تحميــل بطاقتكــم
مــن خــال قنــوات راك بنــك المذكــورة أدنــاه .الســحب النقــدي مجانــي أيضــً
مــن أجهــزة الصــراف اآللــي لــراك بنــك

يمكنكــم تمويــل بطاقــة الســفر المدفوعــة مقدمــً حتــى مبلــغ
 50,000درهم إماراتي
Travel prepaid card can be funded up to AED 50,000

Save on fees - No fee is applicable when you load your Card
through RAKBANK channels mentioned below. Free cash
withdrawals at RAKBANK ATMs

 .6كيفية تحميل البطاقة

6. How to Load the Card
The Prepaid Card can be loaded with cash through any of the
following modes:

المسبقة الدفع عبر الوسائل التالية:
يمكن تحميل البطاقة ُ
•ماكينات الصراف اآللي التابعة لراك بنك.

• RAKBANK ATMs.

•مــن خــال شــركات الصرافــة ولكــن تطبــق الرســوم المحــددة فــي دليــل
الخدمــة واألســعار (علــى موقعنــا  > www.rakbank.aeاألفــراد > بطاقــات
> البطاقــات المســبقة الدفــع > بطاقــة الســفر المســبقة الدفــع > دليــل
الخدمــة واألســعار).

• Through Exchange Houses with a nominal fee as mentioned
in the Service & Price Guide (available on www.rakbank.ae
> > Personal > Cards > Prepaid Cards > Travel Prepaid Card
Service and Price Guide).

•تطبيــق الخدمــات المصرفيــة الرقميــة لــراك بنــك /خدمــات االنترنــت البنكيــة
للعمــاء الحالييــن لــدى البنــك.

• RAKBANK Digital Banking / Mobile Banking Application for
existing customers.

 .7الرسوم والمصاريف األساسية

7. Key Fees and Charges

•رسوم إصدار بطاقة ُمسبقة الدفع جديدة  10 -درهم إماراتي

• New Prepaid Card fee - AED 10

•رسوم تجديد البطاقة  10 -درهم إماراتي

• Renewal card fee – AED 10

المسبقة الدفع  -ال يوجد
•رسوم تحميل البطاقة ُ

• Prepaid Card Load Fee – Nil

•رسوم تحويل الرصيد  10 -درهم إماراتي

• Balance Transfer Fee - AED 20

•رســوم الســحب النقــدي المحلــي عبــر ماكينــة الصــراف اآللــي التابعــة لــراك
بنــك  -مجانــً

• Domestic cash withdrawal fee from RAKBANK ATM - Free
• Domestic cash withdrawal Fee from other bank ATM - AED 2

•رســوم الســحب النقــدي المحلــي عبــر ماكينــة الصــراف اآللــي التابعــة لبنــوك
أخــرى  2 -درهــم إماراتــي

تحذير

Warning
If you fail to make payment of any amounts due or
otherwise breach the Prepaid Card terms, this will be a
default and the Bank will be entitled, among other things,
to.

•إذا تخلفتــم عــن ســداد أى دفعــات مســتحقة أو صــدر عنكــم
إخــال بشــروط البطاقــة مســبقة الدفــع ،فســوف يعــد هــذا إخــال
وســيحق للبنــك مــن بيــن أمــور أخــري ،أن:
)أ(إلغاء البطاقة مسبقة الدفع والمطالبة بالسداد الكامل
والفوري للمبالغ غير المسددة.

(a) Cancel the Prepaid Card and demand full payment
;of unpaid amounts immediately

)ب(اإلبالغ عن التقصير إلى السلطات التنظيمية المناسبة بما
في ذلك البنك المركزي اإلماراتي ومكتب االتحاد اإلئتماني
ووكاالت التصنيف اإلئتماني األخري ،مما سيؤثر على
تصنيفك اإلئتماني.

(b) Report the default to the appropriate regulatory
authorities including the UAE Central Bank, Al
Etihad Credit Bureau and other credit rating
;agencies, which will affect your credit rating

)ج(إتخاذ اإلجراءات القانونية ضدكم.

(c) Bring legal proceedings against you.

 .8المخاطر والقيود

8. Risks & Limitations

•يكــون الحــد األقصــى المســموح بــه للبطاقــة ُمســبقة الدفــع  50,000 -درهــم
إماراتــي.

• Maximum balance permitted on the Prepaid Card – AED 50,000
• Maximum daily transaction limit – AED 50,000

•يكون الحد األقصى للمعامالت اليومية  50,000 -درهم إماراتي.

• Maximum daily cash withdrawal limit – AED 9,000

•يكون الحد األقصى للسحب النقدي اليومي  9,000 -درهم إماراتي.
بنــك رأس الخيمــة الوطـــني (ش.م.ع”( ).البنـــك“ أو ”راك بنـــك“) بنـــك تجـــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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10. Customer Obligations

 .10إلتزامات العميل

• Customer must provide authentic documents for verification.

•يتعين على العميل تقديم مستندات أصلية إلثبات شخصيته .

• Customer must provide valid identity details.

•يتعين على العميل تقديم بطاقة هوية سارية المفعول.

11. Key Terms & Conditions

 .11الشروط واألحكام الرئيسية
يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص ،رســوم ،مصروفــات ،شــروط وأحــكام البطاقــة
مســبقة الدفــع فــي غضــون  60يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

The Bank may amend the features, fees, charges, terms & conditions
of the Prepaid Card on 60 days’ notice to you in advance.

أنــا  /نحــن نؤكــد أننــي  /أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق
الرئيســية هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى البطاقــة ُمســبقة الدفــع
وقمنــا بقــراءاة وفهــم ملخــص الحقائــق الرئيســية هــذا .

I/ We confirm that I/ we have been provided with this Key Fact
Statement prior to my application for the Credit Card and have read
and understood this Key Fact Statement.

االسم

Name

التاريخ

Date

Signature

التوقيع
ألي مالحظات أو للشــكاوي ،تواصل معنــا عبر contactus@rakbank.ae
أو اتصل بنا على  04 213 0000أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

بنــك رأس الخيمــة الوطـــني (ش.م.ع”( ).البنـــك“ أو ”راك بنـــك“) بنـــك تجـــاري
منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

For feedback or complaints, email contactus@rakbank.ae,
call 04 213 0000, or visit our website.
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